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Abstrakt
Práce je věnovaná problematice nedostatků programů zacházení ve vězeních
České republiky s odsouzenými k nepodmíněnému krátkodobému trestu. V teoretické
části práce je uvedena definice nepodmíněného krátkodobého trestu odnětí svobody a
stručně popsán systém programů zacházení v České Republice. V teoretické části jsou
také popsány modely vězeňského prostředí podle kriminologa Bena Creweho.
V empirické části práce na základě výpovědí vězeňských pedagogů jsou programy
zacházení zařazovány k modelům vězeňského prostředí, popsaným v části teoretické a
praktická realizace programů zacházení popsaná vězeňskými pedagogy je porovnávaná
s legislativou. Následně v empirické části na základě vypovědí vězeňských pedagogů a
vězňů je provedená identifikace existujících nedostatků, které mohou být překážkou
v účinné realizaci programů zacházení pro odsouzené ke krátkodobému
nepodmíněnému trestu odnětí svobody. V závěrečné části práce jsou uvedeny možné
příčiny nalezených nedostatků.

Abstract
This dissertation is dedicated to the issue of deficiencies of treatment programs
in prisons of the Czech Republic for prisoners with short-term custodial sentence. In the
theoretical part of dissertation is given the definition of short-term custodial sentence
and is briefly described the system of treatment programs in the Czech Republic. Also
in the theoretical part are described models of imprisonment settings by criminologist
Ben Crewe. In the empirical part of dissertation treatment programs are classified by the
models of imprisonment settings, described in the theoretical part. Classification is

based on prison educator’s evidences. Practical realization of treatment programs is
also compared with the legislation. In the empirical part basing on evidences of prison
educators and prisoners is also done identification of existing deficiencies that can be a
barrier in effective implementation of treatment programs for prisoners with short-term
custodial sentence. In the summary part of dissertation are given possible causes of
defined deficiencies.
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Vliv krátkodobého pobytu v místech odnětí svobody u
nepodmíněných vězňů v České republice.
Kontext tématu
Za primární účel vězení a vězeňského systému celkově se považuje především
náprava jedince, který kvůli osudu neboli situace „sešel ze správné životní dráhy“.
Vyplívá to i ze samotného názvu těchto zařízení: nápravné.
S postupem času se ve společnosti změnil vztah k odsouzeným lidem. Ve
starých dobách se člověk, který se dopustil trestního činu, bral jako nakažený a
neléčitelný. I za přestupky nižšího řádu, jako je krádež, byly lidé odsuzování k tvrdým
trestům a mrzačení nebo dokonce k trestu nejvyššímu. Tyto metody se používají i dnes
v některých částech světa. Příkladem mohou byt státy se zákony, založenými na
islámském právu Šaría.
Během vývoje společnosti se ale změnily hodnoty, a co je důležité, změnil se
vztah k lidské osobnosti. Podle Durkheimových teorií se společnost posunula od
mechanické solidarity, založené na pevných sociálních vazbách a postaveni společnosti
nad jedincem, k solidaritě organické, kdy se sociální vazby dělbou práce oslabily, ale
také vnímání osobnosti se změnilo. Mechanicko-solidární společnosti se snažili
především potrestat a izolovat, organicko-solidární se zajímají o příčiny, které pohnuly
jedince k určitým činům, snaží se analyzovat jeho sociální okolí a psychický stav, aby
případně dokázali napravit buď toho jedince, nebo jeho okolí. Tyto změny se
samozřejmě dotkli i penitenciárního systému.
Dnes skoro ve všech sociálně vyspělých státech dochází ke změkčování přísnosti
trestů. Během posledních desetiletí byly v mnoha státech zrušeny tresty smrti, doživotí
se stává výjimečným trestem. Nikoho ze členů statni zprávy nenapadá mluvit o
fyzických trestech pro odsouzené osoby. Vězení v některých státech mají podmínky
komfortních penzionů. Je podporováno myšlení o napravitelnosti vězňů, o tom, že se až
na výjimky, nemá vylučovat ze společnosti, ale má se přemýšlet o úspěšném návratu.

Vězení se z místa odnětí svobody stává především nápravným zařízením. Fungují tyto
principy v praxi? Tímto se chci zabývat ve své práci.

Výzkumný problém
I v dnešní liberální době existuje mnoho lidí, kteří nevěří v úspěch nápravy
odsouzených. Mluví se, že dnešní zákony se vytvářejí spíše ku prospěchu zločince, než
obětí. Lidé někdy žádají i návrat trestu smrti. Nejvíce lze o těchto požadavcích slyšet
v souvislosti s kauzami brutálních vrahů nebo pedofilů. Ale u lidí také vznikají
pochybnosti, jestli se odsouzení po krátkém pobytu ve věznici skutečně mohou vrátit
jakkoli změněni.
Existuje mnoho důvodů pro tento typ úvahy. I krátkodobý pobyt v místech
odnětí svobody s cílem nápravy jedince může mít osudový vliv na jeho osobnost. Pokud
je vězeňský systém nastaven špatně nebo nepromyšleně, z odsouzeného za nezávažný
čin se může stát opravdu nenapravitelný deviant. Nebo se z něj může stát recidivista,
nebo člen gangu či organizované zločinecké skupiny. Na změnu osobnosti má zásadní
vliv socializace. Socializace je celoživotní proces přijímání společenských hodnot,
norem a rolí. Ve změněném prostředí se socializace muže obrátit tak, že člověk zcela
normální může ztratit společensky požadované sociální schopnosti.
Ve vězeňském prostředí je spousta faktorů, které dokážou spustit mechanismy
negativní socializace. Škodlivost prostředí se může projevit jak vlivem spoluvězňů, tak i
celkovou zátěžovosti vězeňského systému. Pokud například člověk, poprvé odsouzený
za nepříliš závažný trestný čin, bude ve vězení mít neustálý kontakt s osobami, které si
odpykávají tresty za závažné zločiny, může ho to negativně ovlivnit. Taky pokud má
kontakt s recidivisty. Nejdůležitějším negativním vlivem na poprvé odsouzeného je jeho
nedobrovolné začlenění do vnitřní vězeňské hierarchie, která je vytvořena na tomto
místě již přebývajícími trestanci. Muže se to stát, když se člověk dostal do prostředí
vězňů, které si odpykávají trest už mnoho let, nebo i desetiletí. Když se novaček dostane
do takových podmínek, nemůže zůstat nezávislý na okolí a je přinucen se umístit
v pevné hierarchii, založené na sile a autoritě. Začlenění do takového společenství
probíhá spolu s nedobrovolným přijetím hodnot, což vynucuje změnu osobnosti. Pokud
se takovýto člověk dostane později na svobodu, do prostředí, které nevynucuje žádnou
psychickou změnu, nedokáže se samostatně proměnit, a jeho chování neustále bude
podmíněno vězeňskými schématy. Neúspěšný návrat do společnosti může byt podpořen

sociálním stigmatem, kdy se bývalý vězeň bere jako zkažený člověk. Může jím být
pohrdáno, bude pro něj složitější najít si bydlení, práci a začlenit se do fungující
společnosti. To vytváří možnost recidivity.
Zátěžovost systému je pojem, označující vliv ze strany dozorčích orgánů.
Nepřiměřená zátěžovost může mít stejně negativní socializační vliv, jako vnitřní
hierarchie. Bude totiž nutit člověka přizpůsobovat se k neustálému ponižování, čímž se
spustí silné psychické obranné mechanismy. Nepřijatelná proměna osobnosti bude
v tomto případě nezbytná. Ale na druhou stranu slabá zátěžovost pro zločince bude
signálem, že jeho čin zůstal skoro bez povšimnutí, a tímto vyvolaný pocit bezpečí a
beztrestnosti nemůže vůbec prospět k nápravě odsouzeného.
Ve vězeních také fungují programy zaměřené na resocializaci. Resocializace je
proces proměny neuspokojivé socializace. Součástí takových programů jsou vzdělávací
a kulturní akce, pracovní aktivity (někdy i náboženské). Mají významné pedagogické
cíle, které podle plánu musí naučit člověka vnímat svět společensky přijatelným
způsobem. Naučit ho sociálním dovednostem a úcty k ostatním i k sobě.
Samozřejmě nesmíme zapomínat na individuální psychologické vlastnosti lidí,
na jejích rozdílné životní zkušenosti a události, které probíhaly před tím, než se dostali
do vězení. Každý člověk může vnímat tytéž podmínky jinak, ale i k absolutně stejnému
trestnému činu mohli vést naprosto odlišné cesty.
Ve své práci bych se chtěl zaměřit na otázky vlivu vězeňského prostředí na
krátkodobě a poprvé odsouzené jedince. Jestli má vůbec nápravná zařízení vliv na
člověka a jestli plní svůj úkol – resocializaci odsouzených.

Metodologie
Práce by měla byt založená na studiích výzkumů vězeňského systému a
vykonávaní trestů především z České republiky. Při studiích výzkumů se budu opírat o
teoretický podklad z odborné literatury na psychologická a kriminologická témata jak
z ČR, tak i z jiných zemí.

Předběžná struktura práce
1)

Úvod – charakteristika problému

2)

Teoretický podklad

3)

Přehled výzkumů vězení v České Republice

4)

Vyplívající z přehledu poznatky

5)

Závěr o funkčnosti nápravných zařízení a o vlivu na vězně

Očekávaný výsledek
Výsledkem by měl byt strukturovaný přehled vlastností a fungování českých
vězení pro odsouzené, odpykávající krátkodobé tresty. Z textu by měl vyplývat závěr o
jejich funkčnosti a schopnosti napravovat vězně, přizpůsobit úspěšnému návratu do
společnosti. Pokud se najdou negativní tendence, zformuluji možné varianty nápravy.
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Úvod
Ve své bakalářské práci se budu zabývat programy zacházení s krátkodobě
odsouzenými ve vězeních České republiky. Původně jsem měl v úmyslu analyzovat
účinnost programů zacházení, ale po bližším seznámení s problematikou zacházení jsem
se rozhodl zúžit téma a zaměřit se jen na nedostatky existujících programů. Protože
analýza účinnosti je tématem velice komplikovaným, jsou jívěnována rozsáhlá vědecká
studia, která se ale ve výsledcích svých výzkumů podstatně liší. V podstatě není možné
provést nějakou analýzu účinnosti v rámci bakalářské práce, a to kvůli náročnosti
problému.
Ve své práci se tak budu zabývat pouze zjištěním nedostatků, které mohou být
překážkou v účinné realizaci programů zacházení. Zaměřím se především na odsouzené
k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody do jednoho roku. Tato kategorie
odsouzených je pro mě zajímavá tím, že doba jejich účasti na programech zacházení je
velmi krátká a dá se předpokládat, že v tak krátkém období není možné nějakým
způsobem

pozitivně

ovlivnit

osobnost

vězně

nebo

poskytnout

mu

pomoc

prostřednictvím PZ. Jako zdroj nedostatků budu ale zkoumat nejen dobu účasti vězně na
PZ, ale i to, jak jsou PZ nastaveny, organizovány a realizovány. Proto se budu opírat o
kriminologické teorie vězeňských podmínek, které vypracoval britský kriminolog a
sociolog Ben Crewe. Vězeňské podmínky jsou totiž pevně spojeny s tím, jak je v nich
nastaveno zacházení. Budu se zabývat jen českým vězeňským systémem kvůli
dostupnosti údajů o českém vězeňství a možnosti realizace praktického výzkumu
v českých vězeních.
Moje práce bude rozdělená na teoretickou a empirickou část. V teoretické části
bude stručný úvod do problematiky programů zacházení, popíšu, jak jsou PZ
organizovány v České republice a seznámím Vás s modely vězeňského prostředí podle
Bena Creweho. Empirická část práce bude rozdělena na část věnovanou popisu PZ a
část věnovanou fungování PZ. V první části se pokusím zařadit programy zacházení
v českých vězeních do některého z modelů v teoretické části. V části druhé budu
zjišťovat nedostatky existujících PZ.
Jako zdroje informací pro empirickou část použiji data získaná prostřednictvím
mnou provedených polostrukturovaných rozhovorů s několika vězeňskými pedagogy a
následně jim zaslaných dotazníků. Dalším zdrojem dat pro mě budou přepisy
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polostrukturovaných rozhovorů s vězni, které mi poskytli pracovníci neziskové
organizace Rubikon Centrum. Tato organizace pomáhá bývalým vězňům při
začleňování do společnosti po návratu z výkonu trestu odnětí svobody. Rozhovory byly
uskutečněny v roce 2008 v rámci projektu „Šance“.
Protože je výzkumný soubor malý na provedení nějaké kvantitativní analýzy,
budu získané údaje analyzovat pouze kvalitativně a bez sestavení nějakých hypotéz.
Bude mne především zajímat to, jak vězňové a pedagogové vnímají existující podmínky
a problémy v programech zacházení a podle jejich výpovědí se pokusím sestavit obraz
těchto problémů. Rovněž se pokusím stanovit, zdali jsou existující problémy spojeny s
vězeňskými podmínkami, dobou výkonu trestu, nebo pro ně existují nějaké jiné důvody.
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1. Teoretická část
1.1 Dějiny trestu odnětí svobody
Abych se mohl dále ve své práci zabývat programy zacházení s krátkodobě
odsouzenými, potřebuji udělat stručný úvod do problematiky trestů odnětí svobody.
Pokud se podíváme do dějin trestů odnětí svobody v Evropě, zjistíme, že v antické éře
bylo odnětí svobody používáno jako vazba pro zločince očekávající rozhodnutí soudu o
trestu nebo jako nátlak na dlužníky, aby splnili své závazky. V křesťanské epoše se již
používání trestů odnětí svobody rozšiřuje a dočasné nebo doživotní odnětí svobody se
stalo samostatným druhem trestu. Církev provozovala kláštery, do nichž byli
umísťováni představitelé privilegovaných společenských vrstev. Používání uvěznění
jako trestné sankce vedlo k vytvoření velmi krutých podmínek výkonu trestu, protože
vězení bylo chápáno jako alternativa k tradičním trestům – popravě nebo jiným
fyzickým trestům. V sedmnáctém století se pohled na tresty začal měnit a začalo
docházet k odstupňování trestu uvěznění podle délky nebo přísnosti podmínek.
V následujícím století již bylo běžné ukládání trestu uvěznění jako sankce za činy
nevyžadující přísný trest. Ve stejné době, kdy trest uvěznění se stal běžným, se objevily
i kritické ohlasy, poukazující na negativní stránky tohoto trestu [Karabec, Diblíková,
Macháčková 2000: 6-7]. V posledních desetiletích v souvislosti s neuspokojivým
vývojem počtu odsouzených a těžkostí zločinů a také v souvislosti s finanční náročností
provozu vězeňských zařízení se dokonce hovoří o „krizi vězeňství“ nebo o krizi trestů
odnětí svobody. Nejčastější kritice čelí TOS krátkodobě. Tresty odnětí svobody se ale
nedají zavrhnout, protože pořád existují pachatelé, před nimiž je třeba chránit
společnost [Rozum, Zeman, Přesličková, Tomášek 2005: 11]. Kvůli změně v přístupu
k trestu odnětí svobody se tento trest aplikuje jako prostředek trestní justice, který má
přinášet rehabilitační a resocializační efekty [Karabec, Diblíková, Macháčková 2000:
7].

1.2 Krátkodobé a nepodmíněné tresty odnětí svobody
V názvu mé práce je uvedeno, že se budu zabývat nepodmíněnými tresty odnětí
svobody. Je třeba vysvětlit tento pojem. „Nepodmíněný trest odnětí svobody, tj. trest,
jehož výkon nebyl podmíněně odložen, je nejpřísnějším druhem trestu z trestů
pravidelných, neboť je spojen se ztrátou osobní svobody a výkonem trestu ve zvláštním
zařízení – věznici. Trest odnětí svobody je trestem univerzálním, neboť je ho možno
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uložit za každý trestný čin uvedený v TZ. U některých trestných činů je jediným trestem,
který připadá v úvahu, u jiných trestných činů je trest odnětí svobody jednou z
alternativ. Lze ho uložit každému dospělému pachateli.“ [Kubišová 2012: 2]. Tento
pojem jsem použil, protože pro mě bylo důležité zdůraznit, že trest odnětí svobody
může být i podmíněný, kdy výkon je podmíněně odložen a odsouzený tak nemusí
nastoupit do VTOS. Dále ve své práci budu vždy mluvit o nepodmíněném TOS.
Účelem trestu odnětí svobody je ochrana společnosti před pachateli trestných
činů, zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovávání jej
k tomu, aby vedl řádný život. Funkce TOS se dá rozdělit na vyrovnávací a regulativní.
Cílem vyrovnávací funkce je eliminace nebo kompenzace negativních emocí
poškozených trestným činem. Regulativní funkce má chránit společnost před
pachatelem a trestnou činností. Regulativní funkce se dělí na
1) izolování odsouzeného od společnosti
2) odstrašování odsouzeného před pácháním dalších trestných činů
3) změnu nebo útlum nežádoucího chování.
Změna chování je uplatňována v programech zacházení [Černá 2009: 21-22].
Dalším pojmem, který je třeba vysvětlit, je „krátkodobý trest odnětí svobody“.
Neexistuje jediná definice krátkodobých trestů odnětí svobody, pro svou práci ale
použiji následující: „Krátkodobým nepodmíněným trestem odnětí svobody se rozumí
trest odnětí svobody do jednoho roku uložený pravomocným rozsudkem soudu. Není
rozhodné, zda trest byl celý vykonán (přerušen, ukončen nepodmíněným propuštěním).“
[Kubišová 2012: 5]
Právě krátkodobé tresty odnětí svobody se staly terčem časté kritiky, a to
z následujících důvodů:
– neposkytují dostatek času k převýchově pachatele, ale na druhé straně je to
dost dlouhá doba k tomu, aby na odsouzeného škodlivě působily vlivy vězeňského
prostředí;
– z hlediska individuální a generální prevence jsou kontraproduktivní, protože
jejich odstrašující účinky jsou minimální a pro potenciální pachatele mohou znamenat
přijatelné riziko;
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– tyto tresty jsou projevem určité diskriminace, neboť jsou ukládány nejčastěji
osobám, kterým nemohl být uložen trest peněžitý pro jeho zřejmou nedobytnost;
– ekonomické náklady na vězeňský systém jsou značné a výkon krátkodobých
trestů tento systém neúměrně zatěžuje, protože váže většinu kapacity vězeňských
zařízení. [Karabec 2001: 77-78]
Kontroverznost krátkodobých trestů odnětí svobody a pochybnosti o jejich
účinnosti přispěly k tomu, že tento druh odnětí svobody se v poslední době stal terčem
pozornosti nejen vědců, ale i vládních orgánů států Evropy. Místo krátkodobých TOS se
stále častěji uvažuje o alternativních sankcích, spojených s výkonem práce pro
společnost [Rozum, Zeman, Přesličková, Tomášek 2005: 13]. V České republice jsou
krátkodobé tresty odnětí svobody ale ukládány stále relativně často [Kubišová 2012: 5].
V souvislosti s kritikou krátkodobých trestů v této práci mne bude zajímat, zda se
krátkost pobytu ve vězení dá považovat za nedostatek, který by mohl ovlivnit účinnost
programů zacházení.

1.3 Socializace, resocializace, prizonizace
Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám programy zacházení, je potřeba
vysvětlit

pojmy

spojené

s touto

problematikou.

Programy

zacházení

jsou

resocializačním prostředkem penitenciární péče.
„Socializace jedince v průběhu jeho života je jeho celoživotním biologickým,
psychickým a sociálním zráním. Sociálním zráním rozumíme přebírání rolí, s nimi
spojených norem a hodnot odpovídajících věku a pohlaví, účast na jejich vymezování,
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předjímání rolí budoucích, (hrou, studiem, přípravou narození dítěte atd.), ale i nutné
zapomínání rolí, které již nejsou v daném věku a situaci funkční.“ [Biedermanová,
Petras 2011: 8]
Resocializace je pojmem opačným.
„Resocializací se rozumí složitý proces nápravy a změny neuspokojivé
socializace, která se v penitenciárních podmínkách nazývá též korektivní socializací či
penitenciární resocializací. Používá se proto, aby se odlišila od resocializace u jedinců,
kteří sice mají problém se socializací, ale ne natolik, aby jejich nedostatečná socializace
vyústila v páchání trestné činnosti.“ [Biedermanová, Petras 2011: 8]
Dalším důležitým pojmem je prizonizace.
„Prizonizací se rozumí negativní důsledek dlouhodobého pobytu ve vězení.
Vězeňské prostředí intenzivně působí na odsouzené a často u nich při dlouhodobém
pobytu dochází k výrazné ztrátě kontaktu s realitou mimo vězeňské prostředí.
Důsledkem, byť výjimečným, může být, že někteří z nich vězeňský styl povýší na svůj
základní životní styl.“ [Biedermanová, Petras 2011: 10]

1.4 Programy zacházení v České Republice
Realizace programů zacházení v České republice je stanovena zákonem č.
169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, a dále upřesněna vyhláškou č. 345/1999
Sb. Podle zákona č. 169/1999 Sb. je vězňovi zpracován individuální program zacházení
na základě komplexní zprávy o odsouzeném. Bere se ohled na délku trestu odnětí
svobody, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti. Komplexní zpráva se
zpracovává na nástupním oddělení, což je takové oddělení ve věznici, kde jsou
ubytováváni nově přijatí odsouzení. Jsou ubytováváni odděleně od ostatních
odsouzených, délka pobytu na nástupním oddělení se stanovuje podle individuálních
kritérií, ale nepřesahuje dva týdny. Komplexní zprávu zpracovávají určení odborní
zaměstnanci věznice. Je to shrnutí výsledků psychologického, pedagogického, případně
lékařského posouzení a jiných dostupných materiálů k osobě odsouzeného. Na
nástupním oddělení se odsouzený také seznamuje s obsahem zákona, vyhlášky č.
345/1999, vnitřního řádu a s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat. Podle části
třetí paragrafu číslo čtyřicet jedna ZVTOS:
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„Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na
odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle a způsob a
četnost hodnocení. Pravidelnou součástí programu zacházení je určení způsobu
zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné
náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob
života. Pokud u odsouzeného přichází v úvahu více variant programu zacházení, umožní
se mu výběr.“
Po seznámení odsouzeného se zákony a vnitřním řádem a po sestavení
komplexní zprávy je odsouzený předvolán před odborné zaměstnance, kteří s ním
projednávají obsah individuálního programu zacházení a určují pedagoga, kterému bude
odsouzený svěřen do péče. Na základě komplexní zprávy a možností věznice je
odsouzenému nabídnut výběr z alternativ programů zacházení. Alternativy musí byt
ve formativním důsledku rovnocenné. Výběr programu stvrzuje odsouzený podpisem.
Program zacházení se podle §36 vyhlášky č. 345/1999 člení na:
a) pracovní aktivity
b) vzdělávací aktivity
c) speciální výchovné aktivit
d) zájmové aktivity
e) oblast utváření vnějších vztahů.
Existuje ale možnost, že si vězeň nezvolí žádnou z jemu nabídnutých alternativ.
V tomto případě je povinen plnit takzvaný minimální program zacházení, který je
stanoven vnitřním řádem věznice a má odpovídat zdravotnímu stavu odsouzeného.
Naplnění cílů programů zacházení jednotlivého odsouzeného se hodnotí pravidelně
jednou za dva měsíce ve vězeních s dohledem a dozorem a ve výstupních odděleních
věznic s ostrahou a se zvýšenou ostrahou, jednou za tři měsíce ve věznicích s ostrahou a
jednou za šest měsíců ve věznicích se zvýšenou ostrahou. Program zacházení se při
hodnocení aktualizuje v souladu s vývojem osobnosti odsouzeného a také změnami
v chování a jednání. Aktualizací se rozumí jak zařazení do minimálního programu
zacházení, tak i přechod do individuálního programu zacházení. Odsouzený se podílí na
aktualizaci programu zacházení. Hodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení
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projednávají zaměstnanci oddělení výkonu trestu s odsouzeným. Hodnocení se provádí
ve dvou etapách. První hodnocení provádí vedoucí určité aktivity v rámci PZ, a to
pravidelně jednou za stanovenou dobu podle druhu oddělení a typu vězení. Dále
výsledky hodnocení posílá pedagogovi, kterému je odsouzený svěřen. Pedagog potom
rozhoduje o aktualizaci PZ [podle §38 a §39 vyhlášky č. 345/1999].
Motivačním prostředkem jsou tři skupiny vnitřní diferenciace vězňů, o zařazení
do nichž rozhoduje pedagog. Do první skupiny se zařazují vězni aktivně plnící
programy zacházení a další povinnosti a chovají se v souladu s vnitřním řádem věznice.
Druhá skupina je základní a jsou do ní zařazováni vězni, kteří právě nastoupili do
VTOS a je na vězňovi, jestli v této skupině setrvá nebo se posune do jiné skupiny. Do
třetí skupiny jsou zařazováni vězni, kteří neplní PZ a nechovají se v souladu s vnitřním
řádem věznice [Juříčková 2009: 18-19]. Ve výjimečných případech může byt vězeň
kázeňsky potrestán.

1.5 Cíle bakalářské práce
Moje bakalářská práce má dva hlavní výzkumné cíle. Prvním cílem je zjistit, do
jakého ze dvou teoretických modelů se dají zařadit programy zacházení s krátkodobě
odsouzenými ve vězeních České republiky. Pokusím se zjistit, zda se dají programy
zacházení zařadit buď do modelu autoritářského, nebo do neopaternalistického,
případně jestli nemají prvky obou těchto modelů a tím pádem je není možné nějak
zařadit. Druhým cílem by mělo být zjištění nedostatků programů zacházení
s krátkodobě odsouzenými v České republice. Nedostatky rozumím takové jevy, které
mohou byt překážkou v účinné realizaci PZ. Pokusím se zjistit, zda existence těchto
nedostatků je spojena právě s modelem programů zacházení, typickým pro české
věznice, nebo jestli jsou nedostatky jiného původu – v případě mého výzkumu to může
byt krátká doba pobytu ve vězení, kdy není dostatek času, aby byl odsouzený nějak
významně pozitivně ovlivněn účastí na PZ.
Původním cílem práce bylo zjištění účinnosti programů zacházení s krátkodobě
odsouzenými, po studiu literatury jsem zjistil, že to je cíl nesplnitelný v rámci
bakalářské práce. Problémem účinnosti programů zacházení se zabývalo několik studií
v různých zemích, výsledky těchto studií ale nejsou jednoznačné. Například studie
účinnosti programů „zastav se, zamysli se a změň se“ v České republice založená na
měření návratnosti do vězení u osob, které prošly tímto programem, dospěla
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k překvapivému závěru. U těch osob, kdo se zúčastnil programu „ZZZ“, je míra
návratnosti do vězení v krátkodobém hledisku vyšší než u kontrolní skupiny, která se
tohoto programu nezúčastnila [Biedermanová, Petras 2011: 79-80]. Měření účinnosti
podle PZ je v podstatě taky problematické, protože neexistuje žádná evidence
odsouzených, zúčastněných v nějakých programech a návratnosti těchto odsouzených
do vězení. Co se týče recidivy vězňů, kterým byly uloženy krátkodobé tresty, tak podíl
recidivistů mezi nimi tvoří 40 procent v České republice [Marešová 2011: 249].

1.6 Výzkumné otázky
-

Do jakého modelu se dají zařadit programy zacházení

s krátkodobě odsouzenými ve vězeních České republiky?
-

Jaké

jsou

nedostatky

programů

zacházení

s krátkodobě

odsouzenými ve vězeních České republiky?
Dílčí výzkumné otázky:
-

Jaké jsou nedostatky PZ pro krátkodobě odsouzené spojené

s modelem PZ, uplatňovaným v ČR?
-

Je možné považovat krátkou dobu trvání PZ u krátkodobě

odsouzených za nedostatek PZ?
-

Jsou rozdíly mezi tím, jak je organizace a realizace PZ popsána v

legislativě a jak je prováděna v praxi?

1.7 Metoda sběru dat
Data pro empirickou část své práce jsem čerpal ze dvou hlavních zdrojů. Prvním
byly polostrukturované rozhovory, které jsem vedl se sedmi vězeňskými pedagogy ve
dvou věznicích. Vzhledem ke specifickým podmínkám vězeňských zařízení jsem ale
nemohl používat žádná záznamová zařízení, proto jsem si během rozhovorů dělal
písemné zkrácené poznámky o získaných údajích. Taky jsem byl zavázán, že nebudu
poskytovat žádné osobní údaje o pedagozích a ani místo jejich práce. Údaje z rozhovorů
jsem doplnil údaji z dotazníků, které jsem zaslal všem respondentům, s nimiž jsem
rozhovory vedl. Udělal jsem to proto, že během rozhovorů jsem neměl možnost
používat záznamová zařízení a dělal jsem jen zkrácené poznámky. Dotazníky měly
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otevřenou formu, to znamená, že respondenti museli sami vpisovat požadovaná data.
Dotazníky rozesílané elektronickou poštou se nelišily od dotazníků použitých během
rozhovoru. Druhým zdrojem dat byly přepisy polostrukturovanych rozhovorů s vězni,
které mi byly poskytnuty neziskovou organizací Rubikon Centrum. Tyto rozhovory
nezisková organizace provedla v rámci výzkumu pro projekt Šance v roce 2008.
V tomto výzkumu byly zjišťovány postoje vězňů k resocializačním programům a jejich
účinnosti pro život po propuštění. V dotaznících z tohoto výzkumu je několik otázek
věnováno programům zacházení a odpovědi na tyto otázky budu používat jako data pro
svůj výzkum.

1.8 Metoda analýzy dat
Jako hlavní metodu analýzy dat jsem zvolil metodu kvalitativní. Kvalitativní
metodologie nepředpokládá testování hypotéz, ale zjištění některých skutečností a
sestavení modelu reality na základě interpretací lidského vnímání. Ve výzkumu se budu
zabývat právě interpretací vnímání, a to vězeňských pedagogů a samotných vězňů.
Kvalitativní metoda je užitečná induktivní logikou, kdy je možné kompilovat údaje od
různých respondentů.

1.8 Modely vězeňského prostředí
Jako teoretický základ své práce budu používat koncept vypracovaný britským
sociologem a kriminologem Benem Crewem. Jeho koncept popisuje dva základní
modely vězeňského prostředí, které vypracoval po studiu britských věznic. Tato
typologie je založena na tom, jakým způsobem jsou ve vězeních uplatňovány
mechanizmy moci a nátlaku ze strany vězeňského systému na vězně.
Podle Creweho konceptu existují dva základní typy vězeňského prostředí, a to
„starý“ autoritářský a novější neopaternalistický. Autoritářský typ je také jmenován jako
„starý“, protože dané prostředí vzniklo dřív než neopaternalistické. Je také stále typické
pro většinu věznic světa. Jádrem tohoto prostředí je „tvrdá moc“, kdy jsou požadavky
vězňovi jasně kladeny, a je přímou kontrolou nahlíženo, jak jsou plněny. Ale když
personál nemá podle předpisů dohlížet, tak ani nemá o vězně zájem. Pro vězně je
personál spíše nepřátelskou silou, k níž se musí přizpůsobit, aby nevznikly problémy.
Neopaternalistické prostředí naopak využívá „měkké moci“, což je takový typ prostředí,
kdy vězeň není stále pod přímou kontrolou personálu, ale v jakémkoliv okamžiku může
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proběhnout kontrola buď jeho psychického stavu, nebo cely, ve které žije, nebo může
byt proveden test na drogy. Kontrola se neprovádí pomocí bezprostřední přítomnosti
personálu, ale periodickými intervencemi. Zodpovědnost za chování se tak více klade
ne na personál věznice, ale na vězně samotného. Personál se stará o vězně neustále a
možnosti intervence do jeho soukromí nejsou nijak omezené. Personál se také snaží
jevit jako pomocná síla, na rozdíl od autoritářského prostředí, kde je personál jasnou
silou trestající. Daný typ prostředí se nazývá neopaternalistický, protože ve svém
základu má filozofii paternalismu. Paternalismus je takový druh vztahů, kdy je jedna
strana proti své vůli podřízena normám stanoveným stranou druhou (může to být stát,
organizace nebo osoba). Cílem tohoto nedobrovolného podřízení je ochrana podřízené
strany před jevy, které ji mohou negativně ovlivnit. Podřízená strana je podle
paternalistické logiky považovaná za neschopnou samostatně rozhodovat o tom, co je
pro ni prospěšné a co je škodlivé [Stanford Encyclopedia of Philosophy: online]. Je to
fakticky pečovatelský dozor, podobný tomu jak rodiče pečují o své děti a omezují jejich
svobodu ve jménu jejich blaha. Neopaternalistická moc ve vězeních odstraňuje u vězňů
pocit svobody tím, že boří hranice toho, kam až může zasahovat. Neumožňuje jim být
ponechaným sobě samotným a brání nepřiměřenému rozhodování. Přísně kontroluje
všechny sféry života vězně prostřednictvím pravidelných intervencí [Crewe 2009: 136147, "Kindle" electronic edition].

1.8.1 Autoritarismus
Autoritářský typ vězeňského prostředí je charakteristický tím, že není zacílen na
hlubokou psychologickou výchovu vězně. Nátlak v autoritářském prostředí se provádí
přímo, prostřednictvím dohledu a zásahů personálu. Vězni jsou jasně stanoveny
požadavky, co musí a smí dělat a je dohlíženo na to, zda jsou tyto požadavky plněny.
Přitom na kvalitu plnění požadavků zřetel brán není. Vězni není během dohledu
personálu dovoleno jakkoli vybočit z požadovaných po něm pravidel. Takže když je
v situacích pod dohledem, je mu jasné, co smí dělat a neustále je mu to připomínáno.
Jsou ale i zřetelně stanoveny hranice toho, jak aktivně a do jakých mezí může zasahovat
personál. Proto vězňovi zbývá relativně široký prostor pro soukromý život, kam
personál nemá přístup a kam ani sám personál nemá zájem nahlížet. V tomto
autonomním soukromém prostoru vzniká prostředí, které Ben Crewe jmenuje prostorem
„negativní svobody“. Čímž je míněno, že v tomto prostoru, kdy je vězeň ponechán sám
sobě, může v podstatě dělat to, co se mu zachce. Negativní svoboda znamená, že může
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této svobody využít k akcím, které mohou mít pro osobnost vězně negativní účinek –
může například brát drogy, nebo se zapojit do kriminální hierarchie. Nebo provozovat
nějaké jiné kriminální aktivity, což ho může víc vtáhnout do nevhodného prostředí a
znehodnotit výchovné snahy personálu. Tento prostor negativní svobody může mít
časové hranice, kdy je denním řádem neboli řádem věznice jasně dáno, kdy se má vězeň
zúčastnit nějakých akcí. Nebo také hranice prostorové, což je extrémní případ
distancování vězňů od personálu. Crewe to popisuje jako místa ve vězeních, kam
personál kvůli neformálním pravidlům, vzniklým mezi vězněnými osobami a
personálem, nemá přístup. Co se týče programů zacházení, v autoritářském prostředí
může vězeň projít tímto výchovným systémem zcela nepovšimnutý a plněním
formálních nároků dokáže minout nechtěnou pozornost ke své osobě. Protože pokud
v autoritářském prostředí neporušuje předpisy, není o něj zájem. Tomu, jak pilně
splňuje na něj kladené požadavky, neboli na kvalitativní stránku účasti na programech
zacházení, pozornost věnována není. V autoritářském prostředí může existovat systém
odměn, ten ale souvisí s formálním plněním předpisů [Crewe 2009: 136-147, "Kindle"
electronic edition].

1.8.2 Neopaternalismus
Typ prostředí, které Crewe jmenuje jako neopaternalistické, je pravým opakem
prostředí autoritářského. Vlastností tohoto prostředí je neexistence jakýchkoli časových
nebo prostorových zón soukromé svobody. Neexistuje tady nic jako „negativní
svoboda“. Přitom je ale vězňovi poskytnuta určitá svoboda jednání. Zpravidla mu
nejsou stanoveny žádné přesné rámce chování. Není mu neustále připomínáno, co smí
nebo nesmí dělat jako při autoritářském systému. Pokud ale překročí dovolenou mez, je
potrestán. Takže na rozdíl od autoritářského systému, kde nemůže porušit pravidla, tady
pravidla porušit může, ale trestu obvykle neunikne. Toto prostředí vytváří
psychologický efekt, který autor popisuje jako efekt „úzkého saka“ nebo „neviditelného
koridoru“. Vězeň se v tomto prostředí učí sám kontrolovat svoje chování, aby nenarazil
na „neviditelnou zeď“ a nebyl za to potrestán. Přímý a neustálý dohled v určitých
časových a prostorových rámcích je tady zaměněn dohledem občasným, ale
pravidelným a nijak neomezeným. Součástí tohoto dohledu jsou pravidelné prohlídky
cel, testy na drogy, psychologická testování a individuální pohovory s psychology.
Cílem tohoto psychologického testování a pohovorů je určení individuálních
charakteristik vězně a možného budoucího vývoje těchto charakteristik. S ohledem na
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výsledky těchto testů se mu pak stanovuje individuální program, který může byt jak
přísnější, tak i volnější. Vězeň ale nemůže předem odhadnout, jak dopadnou tyto testy,
protože neví, jakými metodami se jeho chování hodnotí. I když může řádně plnit
všechny

kladené

na

něj

požadavky,

v testování

nemusí

dopadnout

dobře.

V neopaternalistickém prostředí u vězně vzniká pocit neustálé kontroly a budí to v něm
pocit vnitřního napětí. Vězeň nemůže předem odhadnout, jestli nedělá něco špatně.
Trestání a nepředvídatelnost však nejsou jedinou metodou neopaternalistického dozoru.
Je mu vlastní také systém odměn, který je rovněž předem nepředvídatelný. Tento
systém trestů a odměn autor nazývá „schématem stimulů a zásluhových privilegií“
(IEP) [European Journal of Criminology: 460]. Pokud vězeň úspěšně prochází
„neviditelným koridorem“, zdí, která je dobře schována před vědomím vězně, tak může
byt odměněn. Takto se u vězňů potlačuje pocit zbytečné frustrace a motivuje je to
k práci na sobě a poslušnosti. Crewe tento stav popisuje jako stav „pozitivní svobody“,
což je svoboda, kterou je možné využít pouze k akcím majícím pozitivní vliv na
osobnost vězně. Vzhledem k programům zacházení se neopaternalistický systém stále
drží ideologie „pozitivní svobody“ a podporuje efekt „neviditelného koridoru“. Vězňovi
je nabídnuto několik možností programů, kterých by se chtěl zúčastnit. Tyto programy
ale mají různou „hodnotu“ a různé druhy odměn v závislosti na náročnosti těchto
programů. Pokud ale vězeň odmítne účast na programech zacházení, bude určitě
penalizován zpřísněním denního řádu, zpřísněním podmínek pobytu anebo přísnějším
dozorem. V neopaternalistickém prostředí se přísně dohlíží na kvalitativní stránku
plnění programů zacházení a vězeň nemůže projít systémem tak, aby nebyl povšimnut
[Crewe 2009: 136-147, "Kindle" electronic edition].
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2. Empirická část
2.1 Popis realizace programů zacházení
V této části své práce budu analyzovat výpovědi odborníků k tomu, jak jsou
realizovány programy zacházení s krátkodobě odsouzenými ve věznicích České
republiky. Vzhledem ke zvolené kvalitativní metodě analýzy se budu zaměřovat
především na obsahovou stránku výpovědí. V dané části budu zkoumat odpovědi na
první blok otázek, který byl zaměřen na údaje o organizaci a realizaci programů
zacházení. Na základě těchto údajů, získaných z odpovědí na jednotlivé otázky od všech
respondentů, se pokusím vyvodit jednotný model organizace a realizace programů
zacházení, který by odpovídal výpovědím respondentů. Tento model, založený na
výpovědích, dále porovnám s tím jak je organizace a realizace PZ popsána v legislativě,
čímž porovnám, jak se praktická strana realizace PZ liší od zákonů. Následně model,
vyvozený z odpovědí respondentů, porovnám s teoretickými modely od Bena Creweho,
popsanými v teoretické části práce. Po porovnání s teoretickými modely se pokusím
určit, k jakému z nich by se daly přiřadit programy zacházení s krátkodobě
odsouzenými, realizované v České republice. Otázky jsou také zaměřeny na to, jestli se
vůbec dají programy zacházení s krátkodobě odsouzenými v rámci všech věznic celé
České republiky popsat jediným modelem, nebo jsou natolik odlišné, že to možné není.

2.1.1 Shrnutí výpovědí vězeňských pedagogů o realizaci PZ
-

První otázka:
Existují rozdíly v programech zacházení podle délky trestu odnětí svobody?
Všech sedm respondentů mi odpovědělo kladně.

-

Druhá otázka:
Pokud ano, v čem je odlišnost PZ s krátkodobě odsouzenými (na dobu do
jednoho roku) od ostatních?
Respondenti uvedli, že hlavním rozdílem je to, že pro odsouzené na dobu menší
než tři měsíce se žádný PZ nestanoví. Dalším rozdílem, uvedeným respondenty,
je to, že u odsouzených na dobu do jednoho roku není stanoveno přemístění do
takzvaného předvýstupního oddělení. Přemístění do tohoto oddělení je

16
prováděno u těch vězňů, kteří jsou ve výkonu trestu víc než tři roky a do
skončení doby trestu odnětí svobody jim zbývá šest měsíců.
Na výstupním oddělení platí volnější režim a speciální program zacházení.
Dominují zde aktivity:
-

Samoobslužné – zvládání základních hygienických potřeb, domácí práce, domácí
rozpočet atd.

-

Speciálně výchovné – sociální výcvik, kurz právní, společenský, rodinná a
dopravní výchova, programy pro nezaměstnané atd.

-

Extramurální – nákupy, návštěvy kulturních akci (vždy s přihlédnutím k
bezpečnostním rizikům). [Černá 2009: 29]
Dalším rozdílem, který uvedli respondenti, bylo to, že u krátkodobě

odsouzených do jednoho roku je náplň programů zacházení zaměřena především na
omezení negativních vlivů prizonizace, než na nějaké hlubší výchovné cíle. Je to podle
respondentů dáno tím, že u krátkodobě odsouzených není dostatek času na plnění
náročnějších programů.
Jako příklad uvádím odpověď jednoho respondenta:
„Pokud se například jedná o půl roku, tak se PZ zaměřuje spíše jen na aktivity,
jejichž působení (pokud se to tak dá nazvat) je směřováno na zapojení odsouzeného do
společnosti po výkonu trestu, tedy z aktivit jen pár zájmových a jako hlavní aktivita je
zde většinou sociálně právní poradenství, ve kterém se s odsouzeným řeší jeho konkrétní
problémy po výkonu trestu (bydlení, zaměstnání, rodina, občanský průkaz apod.).“
-

Třetí otázka:
Jsou PZ vypracovávány podle individuálních charakteristik odsouzených?
Na tuto otázku byla u všech respondentů jednoznačně kladná odpověď.
Respondenti mi připomněli, že individuální zpracování programů zacházení
vychází z ustanovení § 41 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody, které mnou bylo výše popsáno. Také jsem od respondentů získal
informaci, že se přeci jen přihlíží k možnostem věznice poskytnout programy
zacházení v určitém rozsahu. Také respondenti poukazovali na možnost, že
odsouzený odmítne nabídnutý mu individuální program a v tomto případě musí
plnit minimální PZ, který individuálně zpracováván není. Respondenti také
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upozornili, že ve vězeních existuje několik oddělení, kam nastupují odsouzení se
specifickými charakteristikami – drogově závislí, pachatelé násilných a
sexuálních trestných činů, mentálně retardovaní a tak dále. Do těchto oddělení se
odsouzení dostávají z oddělení nástupního po sestavení komplexní zprávy o
charakteristikách jejich osobnosti. Pro ostatní vězně bez nějakých specifických
náklonností a charakteristik je určeno oddělení obecné. Ve speciálních
odděleních jsou programy zacházení zpravidla mnohem intenzivnější než na
oddělení obecném. Jako důležité individuální charakteristiky, podle nichž se
provádí diferenciace odsouzených a výběr vhodných pro ně programů zacházení,
respondenti uvedli následující: psychické faktory, bezpečnostní riziko, charakter
trestné činnosti, pracovní zaměření dle stupně a směru vzdělání, zájem
odsouzeného o účast na aktivitách, jeho zdravotní stav. Velmi důležité je, že
odsouzení s krátkými tresty do jednoho roku jsou podle mnou dotázaných
pedagogů velmi zřídka zařazováni do specializovaných oddělení, protože u nich
není dostatek času pro plnění komplexních programů.
-

Čtvrtá otázka:
Jaké jiné faktory ovlivňují odlišnost PZ?
Respondenti jako odpověď na tuto otázku uvedli několik různých faktorů, které
se u většiny z nich opakovali. Proto opakující se uvedené faktory shrnu. Jsou to:
odbornost zaměstnanců oddělení výkonu trestu, tj., jaké jsou schopni zvládnout
(připravit si a následně vést) jednotlivé aktivity. Jednotlivé aktivity (druh,
množství), ze kterých se každý PZ skládá a které by měly vést k plnění
stanoveného cíle v PZ. Množství (počet) zaměstnanců oddělení výkonu trestu
v jednotlivých věznicích, kteří s odsouzenými pracují, tj. mohou vést jednotlivé
aktivity. Zaměstnání odsouzených - tím je myšleno to, že pokud je odsouzený
pracovně zařazen, má již méně času na případné odborné (převýchovné)
aktivity.

-

Pátá otázka:
Existují rozdíly v programech zacházení mezi různými věznicemi ČR?
Z odpovědí respondentů jsem se dozvěděl, že rozdíly existují. Je to dáno
rozdílnými typy věznic dle § 8 ZVTOS.
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(1) Věznice se člení podle způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti do
čtyř základních typů, a to
a) s dohledem
b) s dozorem
c) s ostrahou
d) se zvýšenou ostrahou.
(2) Vedle základních typů věznic uvedených v odstavci 1 se zřizují zvláštní
věznice pro mladistvé.
(3) V rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých typů, pokud tím
nebude ohrožen účel výkonu trestu.
Typy věznic ovlivňují především výběr možných aktivit programů zacházení a
četnost kontroly účinnosti. Respondenti ale podotknuli, že jinak se všechny
věznice v organizaci PZ řídí stejným zákonem a vyhláškou ji upravující, takže
rozdíly existují především mezi typy věznic. Ale mezi věznicemi v rámci
jednoho typu budou rozdíly minimální. Tyto rozdíly, které existují mezi
věznicemi jednoho typu, jsou dány, podle vypovědí respondentů, především
podílem vězňů k personálu zodpovědnému za uskutečňování programů
zacházení (vedoucích aktivit a pedagogů), také kapacitou aktivit a fyzickými
možnostmi uskutečnění určité aktivity v dané věznici. Takže věznice jednoho
typu mohou v rámci PZ nabídnout různý obsah aktivit s ohledem na vytíženost
pedagogů a možnost uskutečnit danou aktivitu. Například v jedné věznici mohou
být vězňovi nabídnuty sportovní aktivity, protože daná věznice disponuje
sportovním hřištěm a daná sportovní aktivita ještě má kapacitu pro účast na ní
vězně. Ve druhém vězení stejného typu ale sportovní hřiště být nemusí anebo
kapacita sportovní aktivity může být zaplněná.
-

Šestá otázka:
Je vězňovi nabízen výběr, jak aktivně by se chtěl zúčastnit PZ? Je vězeň
nějak penalizován v případě, že by se nechtěl zúčastnit nějaké aktivity?
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Respondenti uvedli, že výběr aktivit je vězňovi nabízen vždy, s ohledem na
možnosti věznice a oddělení. Pokud by nesouhlasil s žádnou z nabízených mu
variant, musí se zúčastnit minimálního programu zacházení. V případě výběru
minimálního PZ ale podle respondentů nijak penalizován není.
-

Sedmá otázka:
Jsou vězňovi jasně vysvětlena pravidla v rámci aktivit PZ? Jak přísně se
dohlíží na to, jak tato pravidla plní?
Z odpovědí respondentů jsem se dozvěděl, že pravidla jsou vězňovi vždy jasně
vysvětlena, a to už na nástupním oddělení. Každý odsouzený je při příjmu do
věznice na nástupním oddělení proškolen mimo jiné i ze základních předpisů,
které upravují výkon trestu odnětí svobody a některé z nich zároveň obsahují
příslušná ustanovení o PZ (zejména jde o zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody, vyhláška MS ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává Řád výkonu
trestu, a v neposlední řadě i Vnitřní řád věznice). Dále pak při příjmu
odsouzených na oddíl je každému z nich příslušným vychovatelem či jiným
zaměstnancem vysvětleno, jaká jsou pravidla programů zacházení v tom daném
oddílu. Z toho vyplývá, že každý odsouzený je poučen o programech zacházení.
Dohlížení se děje jak při jednotlivých aktivitách (jejich průběhu) stanovených
v programu zacházení, kdy je hodnotí jejich vedoucí, dále pak při pravidelném
vyhodnocování programů zacházení, které ve stanovených termínech (viz. § 38,
odst. 2/ ŘVT) zpracovává příslušný vychovatel, ten odsouzeného oproti podpisu
s uvedeným vyhodnocením seznamuje. Pokud odsouzený stanovený program
zacházení úmyslně neplní, jedná se o porušení základních povinností
odsouzeného (viz. § 28, odst. 1/ zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody), dle kterého je odsouzený ve výkonu trestu povinen plnit úkoly
vyplývající z programu zacházení, což lze vyhodnotit jako kázeňský přestupek a
může být kázeňsky trestán (§ 46 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody). Navíc lze z důvodů neplnění příslušný PZ měnit.

-

Osmá otázka:
Nakolik přísně se dohlíží na to, jak pilně plní vězeň nároky v rámci aktivit
PZ?
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Z odpovědí bylo vyvozeno, že za vyhodnocování programu zacházení je
zodpovědný příslušný vychovatel a ten musí mít mimo jiné i dostatek
relevantních informací od ostatních kolegů - vedoucích jednotlivých aktivit
uvedených v programu zacházení. Nejpodstatnější je podle respondentů to, že
každé vyhodnocování výrazně ovlivňuje lidský faktor hodnotitele, kdy každý má
jinak nastavenou laťku náročnosti. Podstatným faktorem, ovlivňujícím chování
odsouzených během aktivit programů zacházení, a na který mne upozorňovali
respondenti, je takzvaná „inkriminální zkušenost“ odsouzených, která je zjevná
zejména u recidivistů. Podstatou této zkušenosti je to, že odsouzení už vědí, jak
se mají chovat, aby byli pozitivně hodnoceni, ale dělají to jen pro zvýhodnění
svého postavení a odměny, byť ve skutečnosti programy zacházení nemusí nijak
ovlivnit jejich osobnost. Dalším faktorem, uvedeným respondenty, ovlivňujícím
přísnost dohlížení za vězni, je kapacita a zaplněnost vězení a určitých aktivit
programů zacházení, což znamená, že při větším počtu vězňů, zúčastňujících se
určité aktivity, vedoucí této aktivity nebude mít možnost přísně dohlížet za
všemi vězni. Podle vypovědí respondentů ale kapacita aktivit má význam
především na obecných odděleních, na specializovaných odděleních je počet
vězňů zpravidla menší a skupiny mají počet účastníků příznivý pro neustálý
dohled nad chováním každého odsouzeného.
-

Devátá otázka
Jak se hodnotí účinnost programů zacházení během účasti vězně na PZ?
Zajímalo mne, zda se nějak hodnotí účinek PZ na osobnost vězně a z odpovědí
jsem se dozvěděl, že se to vůbec nehodnotí. Hodnotí se jen poslušnost vězně a
důslednost plnění PZ a vzhledem k tomu se stanovují odměny a tresty. Také se
během hodnocení bere ohled na to, jestli vězeň má nějaké zvláštní požadavky. U
krátkodobě odsouzených není podle pedagogů nějaký účinek možné hodnotit,
protože mu není možné věnovat dostatek pozornosti v podmínkách přeplněných
věznic a také kvůli krátké době účasti na PZ. Uvádím odpověď jednoho
z respondentů:
„každý PZ se za určitou dobu vyhodnocuje, to je však hodnocení toho, jak
odsouzený plní jemu stanovený PZ, nikoliv však to, jestli se odsouzený mění,
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převychovává, neřkuli že je to nějakou zárukou toho, jak se bude chovat po
VTOS.“
-

Desátá otázka:
Jak se hodnotí účinnost PZ z dlouhodobého hlediska? Hodnotí se
návratnost do vězení neboli recidiva?
Na tuto otázku jsem od pedagogů dostal zápornou odpověď. Účinnost PZ se
v dlouhodobém hledisku nehodnotí vůbec. Neexistuje žádný program, který by
byl nacílen na sledování životní dráhy odsouzeného po propuštění z věznice.
Existují jen statistiky o návratnosti do vězení, ale z nich není možné vyvodit,
kde konkrétní odsouzený odpykával trest odnětí svobody a jakých PZ se
účastnil. Nejsou ani žádné dostupné statistické databáze, ze kterých by se dalo
zjistit, jestli se ten konkrétní člověk dopustil recidivy a byl mu znovu uložen
trest odnětí svobody. K trestní minulosti se přihlíží až na nástupním oddělení,
informace o opakovaném trestu ale není dostupná pro jiné věznice. Takže pokud
odsouzený odpykal trest v jedné věznici a po propuštění byl zase odsouzen k
VTOS a byl umístěn do jiné věznice, v té první se o tom už nedozví a tím pádem
není možné nějak vyhodnotit nějakou efektivitu PZ v té první věznici. Jeden
respondent mne ale informoval, že byl nedávno spuštěn projekt SARPO:
„Účinnost PZ z dlouhodobého hlediska ve vztahu k recidivě nelze hodnotit
z důvodu neexistující přístupné databáze. Nově byl spuštěn projekt SARPO –
souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených, mapující rizika, statické a
dynamické faktory včetně projektivních faktorů využitelných nejen pro vězeňskou
službu, ale také navazující péči probační a mediační služby, soudy. Jeho
reliabilitu a validitu zaznamenaných dat teprve prověří praxe“.

2.1.2 Analýza výpovědí vězeňských pedagogů
V této části práce shrnu hlavní charakteristiky programů zacházení, o nichž jsem
se dozvěděl od respondentů. Pokusím se porovnat, jak tyto charakteristiky odpovídají
zákonu o výkonu trestu odnětí svobody a vyhlášce, která tento zákon upravuje. Dále
podle těchto charakteristik budu přiřazovat existující PZ do nějakého modelu. Jako
zásadní charakteristiky jsem si vybral následující:
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1) organizace kontroly vězňů během plnění aktivit programů zacházení
2) organizace kontroly účinnosti programů zacházení
3) organizace systému odměn a trestů spojených s plněním programů zacházení.
První charakteristikou, kterou budu analyzovat, je organizace kontroly vězňů
během plnění aktivit PZ. Z výpovědí respondentů jsem se dozvěděl, že dohled za vězni
během plnění aktivit záleží na několika faktorech. Prvním je druh oddělení, na které
nastoupil odsouzený, aby vykonával trest odnětí svobody. V závislosti na druhu
oddělení se totiž stanovují alternativy aktivit programů zacházení, nabízených
odsouzenému. Na specializovaných odděleních, kde vykonávají trest odnětí svobody
odsouzení se specifickými charakteristikami, jako jsou drogově závislí nebo mentálně
retardovaní, a specifickými druhy spáchaných zločinů – sexuálního nebo násilného
charakteru, jsou stanoveny speciální programy. Pro ostatní vězně, nespadající do
zvláštních kategorií, jsou určena oddělení obecná s obecnými aktivitami. Na zvláštních
odděleních jsou programy zacházení zpravidla mnohem intenzivnější než na obecných
odděleních a podle respondentů i přístup pedagogů a vedoucích aktivit je na zvláštních
odděleních mnohem osobnější. Dohled za kvalitou plnění aktivit na těchto odděleních je
také přísnější než na obecných. Druhým faktorem je kapacita věznic a jejich zaplněnost.
Jak mi vypověděli respondenti, v zaplněných vězeních není na obecných odděleních
dostatek pedagogů pro výkon neustálého dohledu za každým vězněm.
Organizace kontroly vězňů v podobě, kterou mi popsali respondenti, není
v rozporu s legislativou. Rozřazení vězňů do specializovaných oddělení je stanoveno
§58 ZVTOS. Podrobnosti výkonu kontroly odsouzených během plnění aktivit PZ
v legislativě popsány nejsou. Jak jsem byl informován jedním z respondentů, záleží jen
na pedagogovi, jak nastaví náročnost aktivit programů a jak bude organizovat kontrolu
jemu svěřených vězňů. Posledním faktorem jsou osobní charakteristiky jednotlivých
vedoucích aktivit a pedagogů. Na poslední faktor je možné navázat předchozí výrok, že
záleží jen na pedagogovi, jakou stanoví náročnost svých aktivit. Také pod osobní
charakteristiky spadá možnost selhání lidského faktoru, kdy pedagog nedokáže za všemi
vězni řádně dohlížet. Jak řekl jeden z respondentů: „…upozorňuji, že „přísnost“ při
hodnocení plnění programu zacházení je v rukách hodnotitelů, tedy lidí, ne strojů.“
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Druhá charakteristika je organizace kontroly účinnosti programů zacházení.
V tomto bodě se praktická organizace kontroly také shoduje s legislativou. Respondenti
se odvolávali na §8 ZVOTS, podle kterého se vězení člení na několik typů:
a) s dohledem
b) s dozorem
c) s ostrahou
d) se zvýšenou ostrahou.
Organizace kontroly účinnosti programů zacházení je podle tohoto zákona pevně
spojena s typem věznice. Podstata této kontroly spočívá v tom, že jednou za určitý
časový úsek stanovený zákonem pedagog, kterému je vězeň svěřen, dostává informace
od vedoucích aktivit o tom, jak vězeň tyto aktivity plní. Vychovatel vyhodnocuje údaje
od organizátorů a s ohledem na tyto údaje rozhoduje o aktualizaci aktivit v rámci
programu zacházení. Na rozhodování o aktualizacích se může podílet i sám vězeň, který
se účastní těchto aktivit. Z výpovědí respondentů jsem získal informace o tom, že je
běžné, že pedagog vykonává i dvě funkce najednou – analyzuje informace od vedoucích
aktivit a sám je organizátorem některých aktivit. Cílem těchto kontrol účinnosti aktivit,
podle respondentů, je ale především pouze kontrola plnění aktivit programů zacházení
vězněm a určitá změna nabídky těchto aktivit vzhledem k potřebám vězně. Na to, jaké
změny osobnosti způsobila účast na těchto aktivitách, se nepřihlíží.
Poslední charakteristikou, kterou porovnám s legislativou a podle které se pak
budu orientovat při zařazování programů zacházení, je organizace systému odměn a
trestů spojených s plněním PZ. Organizace odměn a trestů je stanovená §45 a §46
ZVTOS. Tento zákon však stanovuje jen formální náležitosti organizace a není v něm
nijak popsáno, za jaké přestupky by vězeň měl být a jakým způsobem trestán a za jaké
zásluhy jakým způsobem odměňován. Realizace odměn a trestů je tak jen na
pedagogovi, kterému jsou vězni svěřeni. Respondenti uvedli, že se přeci jen pedagogové
při své práci opírají o tento zákon, takže praktická strana poslední charakteristiky také
není v rozporu s legislativou.
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2.1.2 Zařazení programů zacházení do modelu
V této části se pokusím zjistit, do jakého modelu vězeňského prostředí podle
Bena Creweho je možné zařadit programy zacházení s krátkodobě odsouzenými
v České republice. Udělám to podle tří charakteristik, které jsem popsal výše:
1) organizace kontroly vězňů během plnění aktivit programů zacházení
2) organizace kontroly účinnosti programů zacházení
3) organizace systému odměn a trestů spojených s plněním programů zacházení.
Nejprve se ale z výpovědí respondentů pokusím stanovit hlavní rozdíly
v programech zacházení, které mohou byt překážkou pro zařazení všech programů do
jednoho modelu. Zjistil jsem, že rozdíly v programech jsou, a to v několika směrech.
Zaprvé existují rozdíly mezi PZ podle typů věznic a zadruhé podle typu oddělení, ve
kterém vězeň vykonává trest odnětí svobody. Mezi věznicemi jednoho typu jsou rozdíly
minimální. Podstata rozdílů programů zacházení mezi typy věznic je v tom, že se
vyhodnocují v různých časových intervalech. Odlišnost v intervalech však neovlivňuje
průběh vyhodnocení a možné následky tohoto vyhodnocení pro vězně. Žádné jiné
významné rozdíly mezi věznicemi různého typu dle výpovědí respondentů a podle
legislativy nejsou. Takže tyto zvláštnosti mezi programy podle typu věznic nemohou
být podstatné proto, abych nemohl přiřadit všechny PZ z různých typů věznic
k jednomu modelu. Podle typů oddělení jsou rozdíly mnohem podstatnější a mohou
ovlivnit postup výzkumu. Hlavní hranice rozdílů mezi odděleními prochází mezi
odděleními obecnými a specializovanými. Na specializovaných odděleních jsou aktivity
programů zacházení intenzivnější a náročnost je vyšší. Na specializovaných odděleních
je také menší podíl vězňů na jednoho pedagoga, proto kontrola vězně během výkonu
aktivit je přísnější. Změna náročnosti a přísnosti dozoru může mít podstatné následky na
osobnost vězně. Proto odlišnosti mezi odděleními považuji za postačující k tomu, abych
zvlášť porovnával s teoretickými modely programy zacházení realizované na odděleních
obecných a odděleních specializovaných.
Organizace kontroly vězňů během plnění aktivit PZ.
Jak jsem zmínil výše, budu porovnávat s teoretickým modelem zvlášť programy
realizované na odděleních obecných a zvlášť na odděleních specializovaných. Na
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obecných odděleních je podíl vězňů na jednoho vedoucího aktivity takový, že podle
výpovědí respondentů není možné provádět neustálý dohled za všemi vězni. Jak
vypověděl jeden mnou dotazovaný pedagog:
„Při zaplněnosti věznic a stanovenému počtu personálů je logické, že
odsouzeným zbývá také dost volného času, který mohou vyplňovat dle svého uvážení.“
Určitě účinnost výkonu kontroly je ovlivněná přeplněností českých věznic.
„Ubytovací kapacita věznic je 18 269 míst a skutečnost ukazuje číslo 21 231.
Kapacita je přečerpána o 2 962 míst. Naše věznice tedy kapacitně fungují na 116,21%.
A počet odsouzených k nepodmíněnému trestu stále roste.“ [Kubišová 2012: 35]
Na specializovaných odděleních je situace dle výpovědí respondentů lepší a
odsouzení jsou pod přísnějším dohledem, nedá se ale nijak důvěryhodně kvantitativně
ani kvalitativně porovnat stav situace mezi dvěma typy oddělení. Podle těchto údajů je
možné určit, že realizace dohledu za vězni na obecných odděleních odpovídá
autoritářskému modelu, protože kvůli objektivním omezením není možné vykonávat
dohled za kvalitou plnění aktivit PZ. PZ na odděleních specializovaných se podle
získaných údajů nedá s jistotou zařadit ani do jednoho modelu.
Organizace kontroly účinnosti PZ.
Dle údajů od respondentů a z legislativních ustanovení jsem zjistil, že v tomto
ohledu rozdíly mezi odděleními obecnými a specializovanými nejsou. Na odděleních se
kontrola účinnosti provádí v závislosti jen na typu věznice, ve kterém se dané oddělení
nachází. Mezi věznicemi různých typů je rozdíl v časovém rozmezí těchto kontrol.
Cílem kontrol je, cituji respondenta:
„…hodnocení toho, jak odsouzený plní jemu stanovený PZ, nikoliv však to, jestli
se odsouzený mění, převychovává…“.
Takže náplň hodnocení je i podle legislativy i dle pedagogů samotných velmi
formalizovaná a neslouží k nějakému hlubšímu hodnocení změn osobnosti pachatele.
Dá se předpokládat, že na specializovaných odděleních se hodnocení provádí pečlivěji,
ale přímé potvrzení tohoto faktu jsem nenašel. Při rozhovorech pedagogové rovněž
poukazovali na tu skutečnost, že u odsouzených na krátkou dobu do jednoho roku se
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hodnocení za celou dobu jejich pobytu ve vězení provádí jen tři až pětkrát v závislosti
na typu vězení, což je velmi málo pro nějakou hlubší analýzu osobnosti. Pedagog a
svěřený mu vězeň se sotva stihnou seznámit a stává se, že se uvidí jen třikrát nebo
pětkrát za rok. Z tohoto popisu mohu vyvodit, že jak specializovaná, tak i obecná
oddělení se podle této charakteristiky dají zařadit do modelu autoritářského.
Organizace systému odměn a trestů, spojená s plněním programů
zacházení.
Po seznámení s legislativou jsem zjistil, že tam jsou popsány jen formální kroky
pro organizaci systému trestu a odměn. Z výpovědí pedagogů jsem dostal informace, že
systém trestů a odměn záleží plně na pedagogovi, který hodnotí plnění programů
zacházení v určitém časovém intervalu, jak bylo popsáno výše. Ale byl jsem upozorněn,
že pedagogové „nejsou stroje“, takže existuje prvek lidského faktoru, který může selhat.
Při stávající přeplněnosti věznic není možné vypracovat kvalitní systém odměn a trestu
pro každého odsouzeného. Také jsem byl pedagogy upozorněn, že u vězňů existuje tzv.
inkriminální zkušenost, podle které se mohou orientovat ve vězeňském prostředí a
předem vědí, co mají a nemají dělat. To způsobuje, že recidivisté jsou zpravidla
poslušnější a konformnější k prostředí a mají nároky na lepší odměny než třeba poprvé
odsouzení. Konformním chováním se vězni dokážou dostat do výhodnějších
diferenciačních skupin. To se týká jak specializovaných oddělení, tak i oddělení
obecných. Další významnou charakteristikou trestů a odměn je to, že na výběru vězněm
některé z alternativ programů zacházení nezávisí žádné odměny a tresty. Vězeň dokonce
může odmítnout nabízené mu alternativy a zúčastnit se „minimálního PZ“ bez toho, aby
za toto odmítnutí byl nějak potrestán. Podle těchto faktů mohu usoudit, že programy
zacházení podle třetí charakteristiky spadají do autoritářského modelu.
Po analýze všech tří faktorů mohu stanovit, že PZ v českých vězeních spadají do
autoritářského modelu, kde vězňovi stačí, aby plnil stanovená pravidla a byl konformní
vůči prostředí. Hlubší psychologická výchova, nepředvídatelnost systému odměn a
trestu, typická pro neopaternalismus, není v českých vězeních přítomná. Prvky
neopaternalistického prostředí by se daly najít na specializovaných odděleních, bohužel
mi není umožněno nějak důvěryhodně změřit jejich výskyt.
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2.2 Analýza nedostatků programů zacházení
V této části práce budu analyzovat nedostatky programů zacházení. Zaměřím se
na problémy, které se vyskytují v systému PZ, a pokusím se zjistit, jak mohou být tyto
problémy spojeny s modelem PZ existujícím v českých vězeních. Pro analýzu využiji
údaje z rozhovorů s vězeňskými pedagogy, které jsem uskutečnil já, a z rozhovorů
s vězni. Přepisy rozhovorů s vězni mi byly poskytnuty neziskovou organizací Rubikon
Centrum. Z rozhovorů s vězni se pokusím zjistit, jak oceňují prospěšnost své účasti na
PZ a co jim v těchto programech chybělo nebo nevyhovovalo.
Analyzovat údaje z rozhovorů s pedagogy budu především podle odpovědí na
druhý blok otázek, který se zaměřoval na účinnost a problémy v programech zacházení.
Tím, že dotazník měl otevřenou formu, se ale stalo, že se důležité údaje v odpovědích
vyskytují v obou blocích, takže některé informace budu čerpat i z bloku prvního.

2.2.1 Shrnutí a analýza výpovědí vězeňských pedagogů o
nedostatcích PZ
-

První otázka:
Jsou nějaké byrokratické nebo systémové překážky, které omezují účinnost
PZ?
Respondenti uvedli následující negativní faktory, které omezují účinnost PZ.
Zaprvé to je nedostatečné financování. Nedostatečné financování ovlivňuje jak
obsah aktivit PZ, závislých na financování, tak i počet odborných zaměstnanců.
Jak uvedl jeden z pedagogů:
„Tady z mého úhlu pohledu platí především jedna zásada - peníze a zase jen
peníze. Ty totiž ovlivňují nejen materiální krytí jednotlivých aktivit PZ, z nichž
některé jsou na tom skutečně přímo závislé. Ale především jde o peníze na platy
zaměstnanců Vězeňské služby ČR (počet zaměstnanců), což v praxi znamená, že
není

dostatek

zejména

odborných

zaměstnanců,

kteří

s odsouzenými

bezprostředně pracují. Rozhodně ředitelé jednotlivých věznic nemají tu
pravomoc, aby počet zaměstnanců sami o sobě navýšili na stav, který by
vyhovoval potřebě. A pak také nesmíme zapomenout na to, že věznice jsou
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architektonické útvary a ne v každé je dostatek prostoru, kde by se daly aktivity
provádět, to je ještě kombinováno přeplněností věznic.“
Z této odpovědi mohu usoudit, že druhým faktorem je přeplněná kapacita
věznic, což ovlivňuje možnosti realizace určitých aktivit. Dalším zmíněným
negativním faktorem je problém obtížného hledání zaměstnání pro odsouzené
během VTOS, a to jak z důvodu jejich nízké kvalifikace, tak z důvodu nezájmu
ze strany firem, protože zajištění bezpečnosti je pro firmy finančně nákladné.
Respondenti také uváděli, že problémem je taky neexistence návaznosti
programů zacházení na postpenitenciární péči a civilní složky pomáhající
vězňovi po propuštění.
-

Druhá otázka:
Jaké jsou nedostatky programů zacházení s krátkodobě odsouzenými?
Ovlivňuje krátkost pobytu v nápravném zařízení účinnost programů
zacházení?
Na tuto otázku jsem nedostal jednoznačnou odpověď. Jeden z respondentů
například uvedl, že účinnost PZ s krátkodobě odsouzenými nezáleží na
samotném PZ, ale především na aktivitě vězně a na jeho ochotě se nějakým
způsobem PZ účastnit. Podle tohoto respondenta u krátkodobě odsouzených
nemusí být velká motivace aktivně se zapojovat do aktivit PZ, protože vědí, že
„trest jim rychle uteče“. Druhý respondent upozornil, že během výkonu
krátkodobého trestu odnětí svobody programy zacházení nemohou jít „do
hloubky“ a sledovat nějaké náročnější převýchovné cíle, ale dají se v jejich
rámci řešit některé problémy. Z hlediska „krátkých trestů“ jsou PZ především
zaměřené na zachování sociálních vazeb s vnějším světem, pomoc při řešení
otázek ubytování a zaměstnání po ukončení trestu a omezení vlivu prizonizace.
Další respondent mne upozornil, že u krátkodobě odsouzených ani není nutné
stanovovat náročnější programy zacházení, protože vliv prizonizace je u nich
minimální:
„Při krátkém trestu je vězeň méně ohrožen ztrátou pracovních návyků, menší je
také možnost kriminální nákazy během výkonu trestu, ztráta sociálních kontaktů
atd.“.
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Z těchto nejednoznačných odpovědí přece jen mohu vyvodit, že nedostatky
programů zacházení moc nesouvisí s délkou trestu a cíle PZ jsou v závislosti na
délce trestu různé. Dobře se tady projevuje rys autoritářského modelu, kdy
systém je nastaven tak, že není kladen důraz na hlubší psychologickou výchovu.
V tomto případě PZ mají více preventivní a poradenské cíle. Efektivita PZ ale
může být ovlivněná krátkostí pobytu ve vězení, protože vězeň nemusí mít zájem
se aktivně účastnit PZ a také je mu za dobu výkonu trestu věnováno velmi málo
pozornosti.
-

Třetí otázka:
Dají se programy zacházení s krátkodobě odsouzenými považovat za
účinné?
Na tuto otázku jsem dostal v podstatě ty samé odpovědi jako na otázku minulou.
Také mi bylo řečeno, že o nějaké účinnosti lze těžko spekulovat, protože nejsou
žádné spolehlivé údaje o recidivách nebo návratnosti po účasti na určitých PZ.
Ale ani nebylo popřeno, že určitý pozitivní účinek být může, především u
poradenských aktivit PZ.
Na závěr této části uvedu slova jednoho respondenta ohledně účinnosti PZ:
„Je snad možné převychovat člověka okolo 30 let, který celý život prožil

v závadovém prostředí, pří slovíčku práce omdlíval, krádeže, násilí a loupeže pro něho
byly běžnou součástí života, ve VTOS je minimálně potřetí a vy ho teď v prostředí
(věznici), ve kterém on ani nechce být, chcete převychovat? Samozřejmě, že u některých
kategorií odsouzených se to může povést, a to jsou zejména mladí dospělí, prvověznění
(a současně i pokud možno prvotrestaní), či odsouzení za neúmyslné trestné činy. Ale
těch je v VTOS procentuálně velmi málo. Zbytek odsouzených v současné době tvoří
zejména recidivisté a trestné činy krádeže, loupeže. A je zde ještě jeden problém a ten je
možná závažnější než účinnost PZ. Tím je návrat odsouzeného po VTOS do prostředí, ze
kterého do VTOS nastoupil. Takže mnohdy odsouzený může mít na konci trestu
sebelepší předsevzetí a Vězeňská služba ČR do něj v rámci PZ (aktivit) věnovala mnoho
času, ale najednou je zpátky mezi svými, a je „vymalováno“. Zde se jedná o naprostý
deficit postpenitenciární péče státu, ať z jakýchkoliv důvodů.“
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Těmito slovy respondent jasně poukazuje na individuální faktory jako je zázemí,
sociální vztahy mimo vězení a individuální psychologické faktory, které v souhrnu
mohou být překážkou v účinnosti PZ, a také poukazuje na nedostatek postpenitenciární
kontroly.

2.2.2 Shrnutí a analýza výpovědí vězňů o nedostatcích PZ
Druhá část analýzy účinnosti a nedostatků PZ bude založena na analýze
rozhovorů s vězni. Přepisy těchto rozhovorů mi poskytla organizace Rubikon Centrum
na mou žádost. Rubikon Centrum mi poskytl celkem 46 přepisů polostrukturovaných
rozhovorů. Rozhovory byly uskutečněny v rámci výzkumu projektu „Šance“. Cílem
výzkumu bylo zjištění subjektivního hodnocení životní situace ze strany odsouzených
těsně před nebo po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Dílčími cíli bylo:
-

zjištění rizik a obav, které považují sami odsouzení za nejvíce ohrožující
momenty v jejich úspěšné adaptaci k životu na svobodě, bez dalšího páchání
trestné činnosti

-

subjektivní hodnocení aktivit programů zacházení ze strany samotných
respondentů

-

zjištění oblastí, ve kterých odsouzení potřebují pomoc bezprostředně po
propuštění

-

zjištění stupně kvalifikace, pracovních zkušeností, dovedností, návyků a pracovní
motivace odsouzených, a tím i jejich potenciálních šancí jako budoucích
zaměstnanců

-

zhodnocení jejich sociálního, rodinného a materiálního zázemí.

[Mezi vězením a komunitou 2008: 20-21]
Charakteristika výzkumného souboru
Ve výzkumném souboru jsou jak odsouzení, kteří v době provádění výzkumu
vykonávali trest odnětí svobody, tak i ti kteří byli v tu dobu z výkonu trestu odnětí
svobody nedávno propuštěni. Původní výzkumný soubor činil 49 respondentů, ale
přepisů jsem dostal 46. Výzkumný soubor je moc malý na uskutečnění nějaké hlubší
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statistické analýzy a určitě není reprezentativní na to, aby se dala získaná data použít
pro zobecnění v rámci celého českého vězeňského systému. Z hlediska kvalitativní
analýzy jsou ale údaje velmi zajímavé.
Ze 46 respondentů bylo v době výzkumu ve výkonu trestu odnětí svobody 39
lidí. Všichni z nich byli krátce před propuštěním – minimální doba před propuštěním
činila 14 dní, maximální – 11 měsíců [Mezi vězením a komunitou 2008: 22-23]. 7
respondentů bylo již z VTOS propuštěno. Z celého souboru jen 4 osoby byly ve VTOS
poprvé, ostatní jsou recidivisté. Šestnáct respondentů uvedlo, že nemělo problémy
s omamnými látkami, ostatní měli různé druhy závislosti od závislosti na alkoholu až po
pervitin. Deset respondentů mělo poslední trest odnětí svobody jeden rok a méně, což
jsem v této práci definoval jako krátkodobý trest odnětí svobody.
Toto složení výzkumného souboru má pro mou práci několik nedostatků a ten
první nedostatek je, že neodpovídá záměru mého výzkumu, ve kterém se věnuji
krátkodobým trestům odnětí svobody. Druhý nedostatek spočívá v tom, že recidivisté
během rozhovoru vyhodnocují všechny programy zacházení, kterých se zúčastnili, jako
jediný celek, bez rozdílu co do délky předchozích pobytů ve vězení. Nicméně považuji,
že i výpovědi respondentů, kteří měli delší tresty odnětí svobody, jsou pro mě užitečné,
protože významné rozdíly mezi PZ s krátkodobě odsouzenými a ostatními PZ jsem
v minulé části nezjistil.
Zájmové a výchovné aktivity
Ze všech respondentů se zájmových a speciálních výchovných aktivit PZ
nezúčastnily jen 4 osoby. Z těch respondentů, kteří se těchto aktivit účastnili, 16 je
hodnotilo jako neužitečné pro sebe, 23 jako užitečné, 3 respondenti odpověděli, že
nevědí jak PZ ohodnotit. Respondenti měli možnost poukázat na to, co jim na těchto
aktivitách nevyhovovalo. Námitky mělo celkem 22 respondentů. Z nabízených variant
odpovědí respondenti nejčastěji (celkem 10 krát) vybírali tu, která poukazuje na
nedostatek osobního přístupu a vnímání osobních problémů vězňů. Jeden z respondentů
uvedl, že terapeut ignoroval klienty a neodpovídal na jejich dotazy. Další respondent
poukázal na nedostatek pozornosti ze strany vedoucího aktivity „ZZ - získej
zaměstnání“. Osmkrát vězni vybírali odpověď, že jim chybí získání nějakých
praktických dovedností pro život po propuštění. Respondenti si také stěžovali na špatné
vedení a špatnou organizaci aktivit, nebo odpovídali, že stávající aktivity „jsou
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nedokonalé“. Někteří neupřesňovali, co se jim přesně na vedení a organizaci nelíbí, jiní
odpovídali, že se vedoucí aktivit příliš často střídají a také mají nízkou kvalifikaci, nebo
že se určité aktivity provádějí nepravidelně. Respondenti také poukazovali na negativní
zkušenosti jiných vězňů:
„Většina lidí ve vězení je podle něj pasivní a nemá o nic zájem, vězení je jejich
druhý domov – kdyby bylo něco, co je bude motivovat, ale moc tomu nevěří“.
„Respondent zná projekt Šance i dílnu o. s. Romodrom, ale uvedl, že nedůvěřuje
neziskovým organizacím financovaným („garantovaným“) Evropskou unií, považuje to
jen za tahání peněz z EU a vykazování činnosti bez skutečných výsledků a pomoci
vězňům.“
„Respondentka hodnotí velmi kladně cvičení s p. Hradeckým. Uvádí, že bylo
výborně vedené. Osobně se jí však nelíbí vedení ostatních kroužků, především keramiky
a PC, je nespokojená s jejich organizací, domnívá se, že jsou organizovány špatně.
Jinak se jí celkově nelíbí systém aktivit (co se doslechla od ostatních děvčat), jsou
nespokojené s jejich vedením.“
Vzdělávací a rekvalifikační aktivity
Co se týče rekvalifikačních aktivit, tak 26 respondentů uvedlo, že mělo možnost
se těchto aktivit zúčastnit, ale využilo této možnosti jen 10 respondentů. Dva
respondenti uvedli, že měli zájem se rekvalifikací zúčastnit, ale nedostali povolení kvůli
přeplněné kapacitě dané aktivity. Na nedostatky rekvalifikačních aktivit otázky
v dotazníku nebyly. Vzdělávacích aktivit se mělo možnost zúčastnit 12 respondentů,
využilo této možnosti jen osm. Z nich ve vzdělávání uspěli jen čtyři respondenti. Jako
nedostatky vzdělávacích aktivit dva respondenti poukázali na nízkou kvalifikaci učitele
– jím byl totiž sám vězeň, který v rámci jazykového kurzu učil cizí jazyk. Také si
respondenti stěžovali na „primitivnost“ a nízkou náročnost kurzů, například kurz
vzdělávání počítačové gramotnosti zahrnoval jen základy práce s PC, které už vězňům
byly známé. Někteří vězni si stěžovali, že jim chybí přístup k informacím, nebo že u
nich počítačové kurzy byly zrušeny.
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Pracovní aktivity
Poslední druh aktivit PZ, který se hodnotil v dotazníku, byly aktivity pracovní.
35 respondentů odpovědělo, že mělo možnost se jich zúčastnit. Ostatním pracovní
aktivity nebyly nabídnuty kvůli zdravotnímu stavu nebo přeplněnosti kapacity. Z těchto
respondentů využilo možnosti pracovat 32 osoby. 16 respondentů uvedlo, že pracovní
aktivity pro ně byly užitečné pro život po propuštění, ostatní je hodnotili jako
neužitečné.
Shrnutí
V dotazníku nebyly otázky zaměřené na pozitivní stránky PZ, proto jsou údaje
poněkud jednostranné. Nicméně se u několika respondentů vyskytují i pozitivní
posudky PZ, jedná se především o pochvalu konkrétního vedoucího nebo konkrétního
druhu aktivit – jako kurzy „rodinné výchovy“ nebo účast na terapeutickém projektu
„Zastav se, zamysli se a změň se“.
Na základě těchto výpovědí mohu stanovit, že vězňům v programech zacházení
chybí především osobní přístup a nácvik nějakých dovedností užitečných po propuštění.
Významným faktorem v těchto výpovědích je to, že se někteří vězni odvolávali také na
cizí zkušenosti s aktivitami PZ, což svědčí o tom, že negativní dojmy si vytváří nejen
sami, ale i během interakce s ostatními vězní. Může to vypovídat o tom, že ve
vězeňském prostředí panuje nedůvěra v užitečnost PZ a apatie, kterou vězni navzájem
sdílejí. Určitě je zajímavá výpověď jednoho respondenta o tom, že vězni jsou málo
motivovaní něco dělat a systém nějaké větší motivaci nepřispívá. Na druhou stranu je
značný počet vězňů, kteří nevykázali nějakou nespokojenost s PZ. Může to ale být
proto, že nemají nějaké zvláštní požadavky a existující stav aktivit s nízkými nároky jim
plně vyhovuje. Uvedené nedostatky podle mě souvisí s tím, že PZ jsou nastaveny podle
autoritářského modelu. Autoritářský model nepředpokládá velkou motivovanost vězňů a
neklade na ně velké nároky. Neosobní přistup, na který si stěžovali vězni, také odpovídá
autoritářskému modelu. Také ale vězni poukazovali na nedostatky organizační, které
nemusejí být s autoritářským modelem PZ spojeny, ale mohu být spojeny
s nedostatečným financováním, o kterém se zmiňovali vychovatelé. Bohužel výzkumný
vzorek je moc malý na nějaké širší zobecnění, ale z kvalitativní strany jsou tyto
výpovědi velmi užitečné.
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Závěr
V této práci jsem analyzoval programy zacházení s krátkodobě odsouzenými ve
vězeních České republiky. Analýza se skládala ze dvou částí, v první jsem se zabýval
přiřazením programů zacházení, realizovaných ve vězeních ČR, k teoretickému modelu,
v druhé části jsem se zabýval analýzou nedostatků PZ, a to podle výpovědí vězeňských
vychovatelů a podle výpovědí samotných vězňů.
V první části jsem dospěl k závěru, že programy zacházení v českých vězeních
odpovídají autoritářskému modelu podle Bena Creweho. Podmínky autoritářského
prostředí jsou takové, že vězňovi jsou stanoveny určité povinnosti a dohlíží se na to,
jestli tyto povinnosti plní nebo ne. Na to je také navázán systém trestů a odměn. Za
řádné plnění podmínek má vězeň nárok na odměnu, v opačném případě může být
kázeňsky potrestán. Přitom na kvalitu plnění nějakých povinností už ohled brán není.
V autoritářském prostředí panuje neosobní přístup a není zájem o hlubší psychologický
vliv na osobnost vězně. Systém je dost jednoduchý a pro vězně předvídatelný, je po něm
požadována konformita a on se dokáže efektivně přizpůsobit, aniž by se snažil nějak na
sobě pracovat. Všechny tyto rysy jsem zaznamenal v popisech PZ zaznamenaných
pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vychovateli a jim zaslaných dotazníků. Také
jsem zjistil, že autoritářský typ organizace programů zacházení není v rozporu s tím, jak
musí být PZ organizovány podle legislativy, proto mohu usoudit, že legislativní rámec
také částečně přispívá k nastolení autoritářského modelu.
Ve druhé části jsem se na základě výpovědí vychovatelů a vězňů snažil stanovit
nedostatky v PZ v českých vězeních. Po prozkoumání výpovědí jsem dospěl k závěru,
že autoritářský model PZ určitě ovlivnil organizaci aktivit a některé stížnosti vězňů jsou
spojeny právě s tím, že aktivity jsou založené na autoritářské logice. Například stížnosti
na neosobní přístup a svědectví o nízké motivaci vězňů. Na druhou stranu byly stížnosti
spojeny i s faktory, které nemusejí být přímo souvislé s modelem PZ. Je to především
špatná organizace aktivit, nedostatek kapacit nebo zrušení některých aktivit. Dané
nedostatky mohou být spojeny s nedostatečným financováním, o kterém mne
informovali vychovatelé. Je také otázkou, jestli existence samotného autoritářského
modelu PZ je spojena s nedostatečným financováním, protože nedostatek financí se
určitě odráží na možnostech zaměstnat potřebný počet kvalifikovaných vychovatelů k
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tomu, aby každému vězni byla zaručena patřičná pozornost. Možnosti organizace aktivit
jsou také přímo spojeny s financováním.
Co se týče PZ s krátkodobě odsouzenými, zjistil jsem, že tyto programy se
principiálně neliší od PZ s ostatními kategoriemi vězňů, proto jsem je během analýzy
nijak nevyčleňoval. PZ u krátkodobě odsouzených jsou také založeny na autoritářské
logice a podle výpovědí pedagogů není krátkodobě odsouzeným možné věnovat
dostatečnou pozornost. Krátkost pobytu ve vězení ale podle výpovědí vychovatelů není
nějakým zvláštním nedostatkem, který by mohl negativně ovlivnit účinnost PZ, protože
u odsouzených k VTOS na dobu do jednoho roku je malé riziko negativního vlivu
prizonizace, neztrácí vnější kontakty a pracovní návyky, a proto u těchto vězňů ani není
potřeba nějakých komplexnějších aktivit PZ. Takže jsem v této práci dospěl k závěru, že
nedostatky programů zacházení s krátkodobě odsouzenými jsou spojeny především
s autoritářským modelem organizace PZ a také nedostatečným finančním a hmotným
zabezpečením. Krátká doba trvání se sama o sobě za nedostatek PZ považovat nedá.

Summary
In this dissertation I have analyzed treatment programs for short-term prisoners
in prisons of the Czech Republic. The analysis consisted of two parts. In the first one I
was assigning implemented in the Czech Republic treatment programs to theoretical
model, in the second one I was analyzing the deficiencies of treatment programs. The
analysis was based on evidences of prison educators and prisoners themselves.
In the first part I came to conclusion that treatment programs in Czech prisons
are in accordance with authoritarian model by Ben Crewe. Conditions of authoritarian
setting are based on giving prisoner some definite duties and controlling his fulfillment
of these duties. For proper fulfillment prisoner has some bonuses, otherwise he is
penalized. The quality of fulfillment of given duties is not in regard of prison stuff. In
authoritarian setting approaches are impersonal and there is no interest in deep
psychological influence on prisoners personality. The system is for prisoner very simple
and predictable, he is required for conformity and because of predictability he can
effectively adapt in these conditions instead of trying for improving himself. All these
attributes I detected in description of treatment programs given me by prison educators.
Descriptions were collected by semi-structured interviews and questionnaires. I also
determined that authoritarian type of organization of treatment programs is not in
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contradiction with legislative rules of organization of these programs, so I can conclude
that legislation also partially contributes to establishment of authoritarian model.
In the second part of dissertation I was trying to determine deficiencies of
treatment programs in Czech prisons basing on evidences of prison educators and
prisoners. After studying these evidences I came to conclusion that authoritarian model
of treatment programs definitely influenced the organization of activities and that some
of prisoners complaints are related with ruling activities by authoritarian logic. For
example there were complaints about impersonal approach and about low motivation of
prisoners. On another side some complaints were about factors, than may not be related
with model of treatment programs. For example about bad organization of activities,
lack of capacities or cancelling of some activities. These deficiencies can be related with
insufficiency of finances, that I was informed by educators. It is questionable if
existence of authoritarian model is related with insufficient financing, because lack of
finances of course influences possibility of employing necessary number of prison stuff
for giving every prisoner proper attention. Possibilities of activity organization are also
related with financing.
Also I found out that treatment programs for short-term prisoners do not
significantly differ from other prisoners, so I didn’t make differences between them
during analysis. Treatment programs for short-term convicted are also based on
authoritarian logic and according to evidences of educators there is no possibility to
give short-term prisoners appropriate attention. The short stay in prison is according to
evidences not the deficiency that can somehow negatively affect effectiveness of
treatment programs. It is so because short-term prisoners have very low risk of bad
influence of imprisonment, they don’t lose external social contacts and working skills,
so that prisoners do not need any complex treatment programs. So in this dissertation I
came to conclusion that deficiencies of treatment programs for short-term prisoners are
related to authoritarian model of organization and insufficient financing. The short term
of imprisonment can’t be considered as deficiency that can affect treatment programs.
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Použité zkratky
PZ – Program zacházení
TOS – Trest odnětí svobody
VTOS – Výkon trestu odnětí svobody
ZVTOS – Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
MS – Ministerstvo spravedlnosti
ŘVT – Řád výkonu trestu
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